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 ٕإن إذلس عل ثـاىل حنمسٍ ووس خـَيَ ووس خلفٍص

 وهـوذ ابعل ثـاىل من رشور ٔأهفس يا وسُئات ٔأؾامًيا 

 فٕاهَ من هيسٍ ظل فال مضي هل ومن ًضَي فال ُادي هل  

 ؤأشِس ٔأن ال ٕإهل ٕإال ظل وحسٍ ال رشًم هل ؤأشِس ٔأن محمسإ ؾحسٍ ورسوهل

 ِم إبحساٍن ٕإىل ًوم إزلٍن مث ٔأما تـس :ضىل ظل ؿَََ وؿىل أهٓل ؤأحصاتَ ومن ثحـ  

تة، ت مـيا إلآيت يف سورة إٔلؾصإف مصّ  -  ويه ثشهص مبٓل إٔلدم إؽلُىّشِ

 ووكفٌا ؾيس كول ظل ثـاىل :، وثشهص حال ومبٓل ٔأُي إجلية ٔأًضا  

َمَُوَن "  ـْ َ ا ِتَما ُنْيُُتْ ث َُ  " َوهُوُدوإ َأْن ثَِنُْكُ إًَْجيَُّة ُأوِرزُْخُمو

ا ثسخة معَنك ء إًس حخِةابن إًحاء ُيا جُسمى وكَيا أٔ   .. ٔأي ٔأورثمتُو

 وكَيا ٔأهنا ثفرتق ؾن إًحاء إٔلدصى إؽلشهورة يف كول إًييب ضىل ظل ؿَََ وسؼل :

 ٔأحسإ مٌنك ًن ًسذي إجلية تـمهل " ٕإن  

 " ةٔأن ًخلمسيَن ظل تفضي مٌَ ورمح ول ظل ؟ .. كال : " وال ٔأان ٕإالكاًوإ : وال ٔأهت اي رس

 دصى إؽليفِة يف إحلسًر وإًحاء إلٔ  ، فاًحاء يف إلًٓة ُيا ابء إًس حخِة

 ابء إؽللاتةل .. يه   " ًن ًسذي ٔأحس مٌنك إجلية تـمهل "

 فَُست إجلية يف ملاتةل إًـمي ٕإمنا إًـمي ُو سخة ًِا ..

ُس ًِا ملاتي ..، فَُست إجلية ثحاع وجشرتى    ًو

 ي التس هل من ٔأس يان .. ٕإمنا إًـمي نام كَت ٌش حَ إؽلفذاح إشل 

 .ٕإمنا فضي ظل ورمحخَ يه من ثسذي إًـحس إجلية 

 الثالثةالمحاضرة  
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ون ..  ـمتسون ؿىل إًصخاء نام ًلًو ُس يف ُشإ إحلسًر هبشإ إًالكم دًَي ؽلن ًرتهون إًـمي ًو ًو

 تي هلول ُشإ متين ..

و ٔأحس يوإ إًؼن ابعل ثـاىل ٔلحس يوإ إًـمي   . وإٍمتين رٔأس ٔأموإل إؽلفاًُس .. ًو

َمَُوَن "إلًٓة وإحضة :  فِيا ـْ َ ا ِتَما ُنْيُُتْ ث َُ   " َوهُوُدوإ َأْن ثَِنُْكُ إًَْجيَُّة ُأوِرزُْخُمو

 ٔأي من إٔلؾامل إًطاحلة إًيت ًخذلى هبا وخَ ظل خي وؿال 

 ويه ؿىل وفق ما خاء هبا إًييب ضىل ظل ؿَََ وؿىل أهٓل وحصحَ وسؼل .. 

 

و ثطل إؿلاورة إًيت ثلؽ تنمث ثًذلي إلآيت ًخعَـيا ؿىل ذضل إؽل    شِس ُو

 ٔأُي إجلية ؤأُي إًيار ومـِم ٔأُي إٔلؾصإف ..  

ُّيَا َحلًّاكال ثـاىل :  اَب إًيَّاِر َأْن كَْس َوَخْساَن َما َوؿََساَن َرت اُب إًَْجيَِّة َأحْصَ  " َواَنَدى َأحْصَ

ْم فَ   ـَ َ ُّنُكْ َحلًّا كَاًُوإ ه ًِِمَن "فََِْي َوَخْسُُتْ َما َوؿََس َرج ا ِ ؿىََل إًؼَّ يَُة إغلَّ ـْ َ ٌن تَََُْنُْم َأْن ً َن ُمَؤّذِ  . بَذَّ

 ٔأي ؿىل سخِي إًخحلري وإًخوتَخ .. ًوخبوهنم ..  " :واندى ٔأحصاب إجلية "  -

 : فلال ٔأحصاب إجلية ، تـسما دذي لك وإحس مَنم ٕإىل مزنهل : " ٔأحصاب إًيار"  -

 .  وخسان ما وؿسان ظل تَ من إخلريٕإان " ٔأن كس وخسان ما وؿسان رتيا " : -

 ٔأي حتلق ًيا ذضل .. فلس دذَوإ إجلية ورٔأوإ إًيـمي إشلي وؿسمه ظل خي وؿال تَ  " :حلا  " -

  " : فِي وخسُت ما وؿس رجنك حلا"  -

 ووؿس ُيا مبـىن ٔأوؿس .. ٔأي ما ثوؿسمك تَ من إًـشإب ٕإذإ رددُت ٔأمص إًصسي حلا .. 

هـم ُيا يف إجلوإب يه حىٍصص ٌَسؤإل .. ًـين هـم حىون حىٍصصإ ٌَسؤإل .. و  " :كاًوإ  هـم "  -

إًسؤإل : ُي وخسُت ما وؿس رجنك حلا .. كاًوإ هـم .. ًـين هـم كس وخسان ما ٔأوؿسان تَ رتيا حلا .. 

ون ٔأن هـم حىٍصص ٌَسؤإل•   فَو ٔأن رخال كال ًلٓدص ُي ظَلت إمصٔأثم  ، وشلضل ًلًو

 .. ٔلن يف كوهل هـم حىٍصص ؽلا ٔأىت يف إًسؤإل .. هـم ظَلهتا ..  فلال هـم ثعَق إؽلصٔأة

 ن مبـىن ٔأؿؼل واندى .. ٔأذّ  " : فبٔذن مؤذن تَُنم"  -

 ٔأي مـؼل تَُنم .. " : مؤذن"  -
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 : ًـين ٔأن ُشإ إؽليادي ٔأو إشلي ًسؾو ًلول : " ٔأن ًـية ظل ؿىل إًؼاؽلن"  -

 وؿال وحصهوإ ما خاءت تَ إًصسول  ٔأن إًؼاؽلن إشلٍن ٔأؾصضوإ ؾن رشع ظل خي 

 ُؤالء إس خحلوإ إٌَـية من ظل وإٌَـن مبـىن إًعصد من رمحة ظل خي وؿال ..

 فِم اكهوإ ٍصفضوهنا يف إزلهَا إبؾصإضِم وٕإىاكرمه زلؾوة إًصسي ..  

يف إلٓدصة ..  –ؾَاذإ ابعل  –ونشضل ٔأًضا حزإؤمه من خًس معَِم .. فِعصدون من رمحة ظل 

 : ت مـيا إلآيت كدي ذضل ٔأن ُؤالءومصّ 

ََاِط  "  ََِج إًَْجَمُي يِف َسِّ إًِْر َ َماِء َواَل ًَْسُذَُوَن إًَْجيََّة َحَّتَّ ً   "اَل ثَُفذَُّح ًَُِْم َأتَْوإُب إًسَّ

 ُؤالء إًؼَمة ؟ َمن.. فِؤالء مدـسون متاما من لك ذري كس جيسٍ ٔأُي إإلميان يف إلٓدصة  

 

ٍ "  كال :  ِ ِ إشلَّ وَن َؾْن َسِخِِي إغلَّ   "َن ًَُطسُّ

 ُشإ ٔأول وضف هلم .. ًطسون ًـين مييـون .. مييـون ٔأهفسِم ومييـون كريمه .. 

َلري ٔأًضا ..ضلوشل    كال .. ًطسون .. فاًطس ُيا ٌَيفس ٌو

 

 " َوًَْحُلوهَنَا ِؾَوًخا "

لا ومِال وإحنصإفا .. ًحلون ماذإ ؟ ًحلون إًسخِي .. سخِي ظل خي وؿال .. ًحلوهنا ؾوخا ً  ـين ًز

و دٍن إًلِّ  و رصإط مس خلمي ُو سون ًعًصق ظل خي وؿال ٔأن ٍىون مٌحصفا زإئلا ُو  ..  ةمًٍص

سون ذضل ؾَاذإ ابعل خي وؿال ..   دٍن الاس خلامة .. فِم ًٍص

 

ِدَصِة اَكِفُصونَ " كال  َٓ  " َومُهْ اِبْل

ٔأهَ خاحس ابلٓدصة خاحس ابًحـر ًـين خاحسون ومىشتون ومٌىصون .. ومن اكهت ُشٍ ضفذَ 

ف  س إًـوج وإؽلَي وإًًز ًص ىشب إلآيت ٍو طس ؾن سخِي ظل ٍو مٌىص هل مىشب .. فٕاهَ ٍىفص ًو

ق ظل خي وؿال وشلضل ثبئت ُشٍ إًثالزة مذالزمة  ..   ًعًص
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ٍ"  نام يف سورة إٔلهـام .. ٔأن ظل خي وؿال .. كال ًيخَِ : ِ َوإَء إشلَّ ُْ َِّدْؽ َأ تُوإ ِتبآََيِثيَا َواَل ثَد َن َنشَّ

ِسًُوَن "  ـْ َ ْم ً ِ ِدَصِة َومُهْ ِجَصهّبِ َٓ ٍَن اَل ًُْؤِمٌُوَن اِبْل ِ  َوإشلَّ

 ب ابلٓدصة ؿسل جصتَ ونشضل نشب ابلآيت ..ُشٍ إًثالزة ثبئت مذالزمة مفن نشّ  

 ب ابلآيت نفص ابلٓدصة وؿسل جصتَ ..ومن نشّ  

 ىص إلٓدصة .. إًثالزة ثبئت مرتإتعة ومذالزمة .. ومن نفص ابعل خي وؿال نشب ابلآيت ؤأى 

ِ  " :س إًسخِي .. كال ويف ُشٍ إلًٓة وحّ  - وَن َؾْن َسِخِِي إغلَّ  فسخِي ظل وإحس .. "ًَُطسُّ

  . يحُ ؤأما إٔلُوإء فِيي س ُ  

 

ميَامُهْ  "كال  صِفُوَن ّلُُكًّ ثِس ِ ـْ َ اَب إًَْجيَّةِ َوتَََُْنَُما ِحَجاٌب َوؿىََل إْلَْؾَصإِف رَِخاٌل ً  َواَنَدْوإ َأحْصَ

ونَ   ـُ ا َومُهْ ًَْعَم َُ نُكْ ًَْم ًَْسُذَُو َْ َ   " َأْن َساَلٌم ؿََ

 مبـىن إحلاحز وإًسور وإًسرت .. ٔأي تن ٔأُي إجلية ؤأُي إًيار جحاب " :إحلجاب "  -

شإ ُو إؽلشهور يف سورة إحلسًس ..  مْحَةُ فَُُضَِب تَََُْنُْم ِثُسوٍر هَلُ اَبٌب اَبظِ "  ُو َِ إًصَّ َُ ِفِ  ُي

َشإُب   ـَ ٍُ ِمْن ِكدهَِلِ إًْ ُص ُِ  "َوَػا

 ُو إحلجاب إشلي ًُُضب تن ٔأُي إجلية ؤأُي إًيار .. وُشإ ُو إًسور  

 ابظيَ فَِ إًصمحة .. ٔأي من ِكدي ٔأُي إجلية .. 

 وػاٍُص .. ٔأي من ِكدي إًىفار وإؽليافلن .. إًـشإب ..  

 . ٕإىل أٓدص إلآيت .. وشلضل ًيادوهنم ٔأػل ىىن مـنك .

فاثَ إؽلصثفـة ..  : " إٔلؾصإف " -  يه ٔأؾصإف إًسور .. ٔأي رُشُ

 ولك يشء ؿاٍل ٌسمى ؾصفا ، وشلضل ٌسمون ؾصف إزلًم هبشإ إإلس ..

 ٌسمٍو ؾصف ؛ ٔلهَ مصثفؽ ُمرشف .. فسمٍو ؾصفا . 

 . فَو ختََيا إًسور إؽلُضوب .. ُشإ إًسور هل ابب دذي مٌَ إؽلؤمٌون فبٔكَق .

 فاكن من دون إؽلؤمٌن إجلية ومن ػاٍُص إًيار وإًـشإب .. 
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 ؿىل ُشإ إًسورٔأي  رخال " :وؿىل إٔلؾصإف "  -

 ؿىل ٔأؿاًََ ًوخس رخال .. ذهصمه ظل هبشٍ إلًٓة ..، ؿىل رشفاثَ إؽلصثفـة  

 ُو مجؽ مهبم .. ال هـصف من مه إًصخال .. مهبمون ..  : "رخال "  -

 فسري فهيم ..وشلضل إدذَف ٔأُي إًخ 

 ..ٔأهنم كوم جساوت حس ياهتم وسُئاهتم ؿىل  إدلِور -1

شإ    مص جعَة .. ٔأمص جعَة خسإ .. أٔ ُو

 ختَي وإحس جساوت حس ياثَ متاما مؽ سُئاثَ مك اكن حيخاج ؟؟ حس ية !

و ثشق متصة ..   ُشٍ إحلس ية كس حىون جسخِحة .. كس حىون روـة كس حىون ضسكة ًو

و ٔأن ًَق ٔأذاٍ   توخَ ظَق ٔلهَ من إؽلـصوف .. كس حىون ًو

ؼي ظوإل معٍص ًححر ؾن ُشٍ إحلس ية ..   فاإلوسان ال حيلص من إؽلـصوف شُئا ًو

 ًلول : ًـي ُشٍ إحلس ية يه إًيت حصحج .. ٔأان ػل ٔأحطي إحلس ية إًيت حصحج ٕإىل إلٓن .. 

س يف إخلري ..   فِؼي دإمئًا ًححر ؾن ُشٍ إحلس ية .. فال ٍُز

 .. ٔأهنم ٔأفاضي مؤمٌن.. وإًلول إًثاين  -2

 وإًـجَة .. ؽلاذإ ػل ًسذَوإ إجلية حَّت إلٓن ومه ٔأفاضي إًياس ؟  

 ثـجَوإ إٌصلة ابًشامثة من إٔلؿسإء .. إجلوإب : ٔلهنم ًلول ٔأُي إًـؼل .. وػَل ثبٔدص ددوهلم ؟؟ 

س خصلّ  - شٍ ٔأحس ٔأهوإع إٌصلة ًوم إًلِامة .. ٔأن إإلوسان ٍصى ؿسٍو فُُشفى ضسٍر .. ٌو ضل .. تش ُو

 .. فِشإ نام كَت من شفاء إًطسور ٔأن ٍصوإ ذضل

ٍظ ًَدََساَءًُونَ " نام يف كوهل   ـْ َ ُضُِْم ؿىََل ت ـْ َ يّنِ اَكَن ِِل كَصٍِنٌ  * فَبَكْدََي ت
ّ
ًَُلوُل  * كَاَل كَائٌِي ِمَْنُْم إ

ِكنَ  ونَ  * ئِيَّا ًََمِسًُيونَ َأئَِشإ ِمْذيَا َوُنيَّا حَُصإاًب َوِؾَؼاًما أَ  *  َأئِيََّم ًَِمَن إًُْمَطّسِ ـُ َِ ْي َأهُُْتْ ُمعَّ َُ  * كَاَل 

ٍُ يِف َسَوإِء إًَْجِحمِي  َٓ َََؽ فََصأ  !فصحة  "فَاظَّ

 وتن ٔأُي إًيار  -حَّت ومه يف قصفاهتم  -فصلضل كال ٔأُي إًـؼل ٔأن ٔأُي إجلية تَُنم  

متخـون تشضل .. (فذحة  ) ةظاك  ًيؼصون ٕإٍهيم ًدشفى ضسورمه ٍو
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 ؤأظَق إًيؼص .. "ؿىََل إْلََرإئِِم ًَْيُؼُصوَن "  سورة إؽلعففن كال وشلضل يف -

 ًـين ًيؼصون ٕإىل ماذإ ؟ ًيؼصون ٕإىل هـميِم يف إجلية ًيؼصون ٕإىل وخَ ظل خي وؿال ..  

خلامزون هبم ..  نشضل ًيؼصون ٕإىل ٔأؿسإهئم إشلٍن اكهوإ من إؾلصمن ًضحىون ؿَهيم ًو

 ًفصح هبالك ٔأمثال ُؤالء إؽلؤمن ٔلن ؛صح إبُالك ُؤالء ع من ٔأهوإع إًفٔلن ُشإ هو  

 إشلٍن حق ؿَهيم إًلول فال خياف ٔأحسمه ؾلااب وال ٍصحوإ زوإاب ..  

 ٕإذإ مات ٔأي :  " ؤأما إًفاحص "فاإلوسان ًفصح هبالوِم .. نام يف إحلسًر 

 لٌك ًفصح مبوثَ  " إسرتإحت مٌَ إًحالد وإًـحاد وإًشجص وإزلوإب " 

َماُء َوإْلَْرُض َوَما اَكهُوإ ُمٌَْؼصٍَِن فََما جَ "  ُم إًسَّ  "َىْت ؿََهَْيِ

 . فًسبٔل ظل ٔأن ٌشفي ضسوران من كوٍم جمصمن ػاؽلن 

 

 ًـين ًـصفون ّلُك .. ٔأي من ٔأُي إًيار ؤأُي إجلية :" ًـصفون ّلًُك "  -

 ٔأي تـالماهتم إؽلمزية .. مه ًـصفون إدلَؽ ابًـالمات .. " :ثس اميمه  " -

ِم من ٔأثص إًسجود ..ف   ـالمات ٔأُي إجلية مـَومة .. اكهت يف إزلهَا .. س اميمه يف وحُو

ِم ٔأي إًسمت إحلسن .. وإخلشوع إشلي ًؼِص ؿىل إًوحٍو ..    يف إزلهَا س اميمه يف وحُو

ا تـالمة إًطالة ..  ًُست ما ٌسمُو

 :ثخِظ إًوحٍو .. نام كال ثـاىل  يف إلٓدصة ؟؟ُشإ يف إزلهَا ، وماذإ 

  " ٌٍ ٌٍ َوجَْسَودُّ ُوُحو  "ًَْوَم ثَخَِْظُّ ُوُحو

 وجسود وحٍو ٔأُي إًفصكة والادذالف ..  ، ثخِظ وحٍو ٔأُي إًس ية وإدلاؿة  

 فِيا ثؼِص ُشٍ إًـالمة .. تَاض .. هوٌر يف إًوخَ .. وهورمه ٔأًضا مـِم ٌسـى تن ٔأًسهيم .. 

 هلم هور فِـصفون ٔأُي إإلميان تشضل .. ، فريون ذضل 

 نشضل ٔأًضا وحٍو ٔأُي إإلميان ؤأُي إخلري ُمسفصة ٔأي ُمرشكة .. فهيا ضوء وفصح .. 

ٌٍ ًَْوَمئٍِش ُمْسِفَصٌة  "نام كال ثـاىل :  ٌة * ُوُحو َخخرِْشَ   "َضاِحَىٌة ُمس ْ
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ٌٍ سودإء ..   ٌة وَ " ؤأما إًوحٍو إٔلدصى ؾَاذإ ابعل .. وحو ٌٍ ًَْوَمئٍِش ؿََهَْيَا كَََبَ صإب .. كرتة وح "ُوُحو

ًَِما " وإًـَاذ ابعل .. قحار سوإد .. نام كال ثـاىل ..  ِي ُمْؼ َْ َّ ا ِمَن إٌَ ـً ُِْم ِكَع ُُ ََّما ُأْقِشَُْت ُوُحو ه   "ََكَ

 

 إًفجص وهورٍ ًُلّعؽ ػالم إٌََي .. إهؼص ٕإىل إًلعؽ إًسودإء .. فاهؼص ٕإىل –

فسرتى ُشٍ إًطور ،  وٕإذإ نيت ذمن ػل ثطة ؾَيم ابًلشاوة ؤأهفم ابًزاكم من إؽلـايص 

 من ٔأٍن ٔأىت ؟؟إًشاهئة إلٓن يف وحٍو إًىفار .. إؽلخفحص يف وهجِم ٍصى ُشإ إًسوإد .. 

وإ إإلميان ؤأهوإٍر حفجحٍو فاسودت إًلَوب من سوإد إًلَة ابًىفص ؾَاذإ ابعل .. ٔلهنم قعّ  

 إًوحٍو ؾَاذإ ابعل خي وؿال .. و 

 .. ٔأن ؾَوهنم زركاء ..نشضل من س اميت ٔأُي إًؼؼل ًوم إًلِامة  -

رُشُ إًُْمْجصِِمَن ًَْوَمئٍِش ُزْركًا " نام كال ثـاىل    .. زركا ًـين زرق إًـَون "َوحَنْ

 َ ٔأسود شسًس إًسوإد وؾَيَ زركاء .. ٔأًوإن جعَحة ..فذرَي ُشإ إؽليؼص .. وإحس وهج -

 وسبٔل ظل إًـافِة .. 

س ٔأن ثـصفِم يف إزلهَا ؟؟  حًص

ِدَصِة " "  فاهؼص ٕإىل كول ظل ٍَن اَل ًُْؤِمٌُوَن اِبْلَٓ ِ بَزَّْت كَُُوُب إشلَّ ٍُ إْْشَ ُ َوْحَس َذإ ُذِنَص إغلَّ
ّ
 َوإ

ٍَن َنَفُصوإ إًُْمْيَىَص " نشضل كال ثـاىل   ِ ٍِ إشلَّ صُِف يِف ُوُحو ـْ ِم مٌىصة .. "ثَ  .. حصى وحُو

 إ درإس هتا حِسإْشزئإز من إحلق إشلي ًشهص ؿَهيم .. وشلضل ُشٍ إًطفات التس من  

لن حَّت ثـؼل س امي ّلُِك   . إًفًص

 

اَب إًَْجيَِّة "  - يادون ؿَهيم  : "َواَنَدْوإ َأحْصَ  ٔأي مه ًـصفون ٔأحصاب إجلية ًو

 ٕإما سالٌم ؿََنك .. حيَوهنم  " : سالٌم ؿََنك" ٔأن  -

 ولكمة سالم فهيا حتَة ودؿاء .. حِامن ثلول إًسالم ؿََم ..  

 .. ٔأي سَمم ظل من لك أٓفٍة وؾَة ..  ٔأهت جسؼل ؿَََ وثسؾو هل

 .. مثال  .. ضحاح إخلري جمصد حتَةحىون  الٔأهم جسؼل وثسؾو ..  إهؼص ٕإىل حامل حتَدٌا ..
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 ٔأمثال ُشٍ إٔلمور إًيت ال كمية ًِا ؿىل إحللِلة .. ٔأو تـضِم ًلول معت ضحاحا ..  ٕإىل أٓدص

 وشلضل حتَدٌا ٔأفضي .. ٕإىل كري ُشٍ إًلكامت .. ذارخة ؾن مـىن إزلؿاء ٔأًضا ..

ٔأي جسَموإ من ٔأدوإء إحللس وإًلي  " ٔأفشوإ إًسالم جسَموإ "إًييب ضىل ظل ؿَََ وسؼل ًلول  

 .ٕإىل كري ذضل .. وإًسالم هل فلَ اي حدشإ ًو ثـَمياٍ 

 حيَوهنم ..  -1 " : سالٌم ؿََنك " -

ًيار ؾَاذإ ابعل خي وؿال .. ؤأهنم كس جنوإ من إ، ن حاهلم ساػل أٔ ٔأو سالٌم ؿََنك .. خيَبون  -2

 وإًؼاُص إٔلول .. ٔأهنم ٌسَمون ؿَهيم نام ٔأن إؽلالئىة جسؼل ٔأًضا ؿَهيم ..

 .. س ححاهَ وثـاىل .. " سالٌم كواًل من رٍب رحمي " ؿَهيم وظل ٔأًًضا ٌسؼلّ  

 ٔأسبٔل ظل ٔأن ٍصزكٌا ذضل ..  

ٍَن ثََخَوفَّامُهُ إًَْماَلئَِىُة َظَِّ " وإؽلالئىة  ِ نُكُ إشلَّ َْ َ ُوَن َساَلٌم ؿََ   "ِحَن ًَُلًو

 فلك ُشٍ إؽلـاين دإذةل يف كوهلم سالٌم ؿََنك ..

وَن "  - ـُ ا َومُهْ ًَْعَم َُ ومه ًبٔمَون ٔأن ًسذَوهنا جصمحة ، ٔأي ػل ًسذي ُؤالء إجلية تـس  : "ًَْم ًَْسُذَُو

شإ ٔأكصب ٌَخفسري تبٔن ٔأحصاب إٔلؾصإف مه من جساوت حس ي  اهتم وسُئاهتم .. ظل خي وؿال .. ُو

 

ًِِمَن " مث كال  ا َْيَا َمَؽ إًَْلْوِم إًؼَّ ـَ َّيَا اَل ََتْ اِب إًيَّاِر كَاًُوإ َرت َذإ رُصِفَْت َأتَْطاُرمُهْ ثَِْلَاَء َأحْصَ
ّ
    "َوإ

شإ إًفـي فَِ هجس .. ًُس هؼصت .. تي رُصفت ..  " :رُصفت "  -  ًـين ُحّوًت .. ُو

ىن ثُ  ا ؾيس ظلَٔكن إؽليؼص شائَ .. ًو  رصف ًصؤًة ُشٍ إًوحٍو إًخشـة حَّت ًـَوإ رخاُؤ

 خي وؿال .. 

ت ٔأتطار ُؤالء َتاٍ ٔأحصاب إًيار وشاُسوإ ما مه فَِ دؾوإ ظل خي وؿال   وٕإذإ ُحًو

وإ رتيا ال ثـشتيا ؿشإهبم .. ٕإمن  ا دؾوإ تـسم إؽلطاحدة .. رتيا ال َتـَيا مؽ إًلوم إًؼاؽلن .. مه ػل ًلًو

 مؽ إًلوم إًؼاؽلن .. فكٔن إؿلؼور ؾيسمه ًُس ُو إًـشإب فلط ..يا ـَ ال َت 

ؤدي ٕإًََ .. وفَِ ٕإرشاد ٕإىل َتية لك ما جيـي إإلوسان حمشورإ ٔأو مصثحعا ٔأو   تي ما ًوحدَ ًو

 يا مؽ إًلوم إًؼاؽلن .. ـَ مور .. رتيا ال َت مذوإخسإ مؽ إًلوم إًؼاؽلن .. إإلوسان ًخذـس ؾن ُشٍ إلٔ 
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اُب إْلَْؾَصإِف ِ أَ "َواَنَدى  ونَ حْصَ َخْىَِبُ نُكْ َوَما ُنْيُُتْ جَس ْ ـُ ميَامُهْ كَاًُوإ َما َأْقىَن َؾْينُكْ مَجْ صِفُوهَنُْم ِثس ِ ـْ َ  "َخااًل ً

 ٔأي من ٔأُي إًيار ًـصفوهنم تـالماهتم .. هسوإد إًوحٍو وزركة إًـَون .. " : رخاال"  -

  ٕإما ٔأهنا إس خفِامِة .. -1:  اوما ُي :" ما ٔأقىن ؾينك مجـنك "  :هلم كائَن  

ون ُي ٔأقىن ؾينك مجـنك ؟  فِم ٌس خفِمون من ابب إإلىاكر وإًخوتَخ .. ًلًو

َْ  " ؤأقىن مبـىن هفؽ .. وإًلىن ًبئت مبـىن إًيفؽ نام يف كوهل ثـاىل  - ََ ًِ  "َما َأْقىَنٰ َؾيّنِ َما

ون ٔأهَ ُي هفـنك مجـنك ًٔلموإ ًـخاد وإًـسد فامي نيُت َتمـون هل وإجليود وإ لٔأي ػل ًيفـَ .. فِلًو

 ُي ٔأقىن ؾينك ما نيُت َتمـون ؟ من إًىِس ٔلُي إإلميان يف إزلهَا ٌَطس ؾن سخِي ظل .. 

 ؛ ما حسث ذضل .. وشلضل مه جيمـون إٔلموإل: ٔأي  ،ٔأو ما ثبئت انفِة من ابب إًخلٍصص  -2

َ " ٌَطس .. كال ثـاىل   ًة مُثَّ ًُْلََُحوَن "فََسٌُُِفُلوهَنَا مُثَّ حَُىوُن ؿََ ْم َحْْسَ   هْيِ

 والاس خىدار ُو ؾن إحلق وؿىل إخلَق .. :" وما نيُت جس خىَبون "  -

فرتفـوإ ؾن إحلق فؼل ًلدٍَو وػل ًيلادوإ هل .. وحصفـوإ ؾن إخلَق تبٔن إؾخلسوإ ٔأهنم ٔأفضي ؤأحسن  

 ؾوإ ًيفسِم نامالت وحجسوإ فضي إلٓدٍصن ..وإدّ 

 .. " ُو تعص إحلق ومغط إًياس "ظل ؿَََ وسؼل إًىَب تلوهل وشلضل ٔأوحض إًييب ضىل  

 تعص إحلق .. ٔأن إإلوسان ٍصد ُشإ إحلق وال ًيلاد هل ًحلى مذىَب ..  -

صثفؽ .. ـَو ٍو  ومغط إًياس إًلسح يف إًياس مبا ال ًُلسح فهيم من ٔأخهل ًو

 

ُ " مث كال  ٍَن َأْكَسْمُُتْ اَل ًَيَاًُُُِم إغلَّ ِ ُؤاَلِء إشلَّ َُ َزهُونَ َأ نُكْ َواَل َأهُُْتْ حَتْ َْ َ  "  ِجَصمْحٍَة إْدُذَُوإ إًَْجيََّة اَل َدْوٌف ؿََ

 َٔكهنم ٌشريون ٕإىل ٔأُي إجلية ..  : ٔأُؤالء "  " -

ن ًسذَوإ إجلية ًـين ٔأهنم ٔأكسموإ ٔأن ُؤالء ًن ٍُصمح : " إشلٍن ٔأكسمُت ال ًياهلم ظل جصمحة "   وإ ًو

  ، . ٔلن إؾخلاد ٔأُي إًؼؼل وإًىفص ٔأن إؽلـامةل يف إلٓدصة. ؽلاذإ اكهوإ ًفـَون ذضل ؟

لة يف إزلهَا ..  يه تيفس إًعًص
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 وشلضل اكن إًوإحس مَنم ؾيسٍ ٔأموإل ؤأوالد وحصة فٕاذإ ُدؾي ٕإىل إلٓدصة فصفظ .. -

ون    ِل مثي ذضل ..، ٍىون كال ًـيل ٕإذإ نيت يف إلٓدصة واكن ما ثلًو

إ َلُوثََنَّ َمااًل وَ  كَالَ "و   ٔأي يف إلٓدصة ..  "َوزَلً

ِن َؾًِْسإ "  مَٰ مْحَ ََش ِؾيَس إًصَّ ََْة َأِم إختَّ َََؽ إًْلَ   "َأظَّ

ا اكن هلم  -  ذضل يف إلٓدصة .. مثي فِم ًؼيون ٔأن إزلهَا ؽلا ٔأؾعُو

ٍِ َأتًَسإ" نام يف ضاحة إجليخن كال   ِش مَٰ َُ اؿَةَ *  كَاَل َما َأُػنُّ َأن ثَِخَِس   كَائَِمًة  َوَما َأُػنُّ إًسَّ

َْنَا ُمٌَلًََحا  إ ّمِ ىَلٰ َرّّبِ َلَِخَسنَّ َذرْيً
ّ
ِددتُّ إ   "َوًَِِئ رُّ

 فِو ًؼن ٔأًضا ٔأن إؽليلَة س َىون ٔأفضي ظاؽلا ٔأهَ اكن يف إزلهَا ٔأفضي 

 فِؼن ٔأن إحلساب وإحس ..  

ىن إحللِلة ٔأن ِ َأثْلَ "  تم إحلساب يف إلٓدصة .. ًو نَّ َأْنَصَمنُكْ ِؾيَس إغلَّ
ّ
  "امُكْ إ

  

 ََنك يف إًلادمال دوف ؿ  : دوف ؿََنك وال ٔأهُت حتزهون " إدذَوإ إجلية ال"  -

 ُت حتزهون ؿىل ما فاحنك من حؼوظ إزلهَا ..هوال أٔ  

 ٔأي من إؽلؤمٌن ..  ٔأُي إٔلرض " تبٔتئس" ًؤىت يف إحلسًر  نام ٔلهَ ال حيزن  ؤمنوإؽل 

 ..  ا كط ؟؟ كال ما رٔأًت تؤسا كط "" فِلمس يف إجلية مغسة فِلال هل ُي رٔأًت تؤس

يا سؤإل : من إشلي كال هلم "  ؟؟ " إدذَوإ إجلية ُو

 ػاُص إًس َاق .. ٔأن ٔأُي إٔلؾصإف كاًوإ ذضل ٔلُي إجلية .. إدذَوإ إجلية ..  -1

ا وثيـمُت هبا ظحُت ..   ٔأي دذَمتُو

 وكِي ٔأن ظل خي وؿال ًلول ٔلُي إٔلؾصإف ذضل  -2

 ول هلم ذضل .. ٔأو ٔأن إؽلالئىة ثل -3

 إؽلِم ٔأهنم ًسذَون إجلية ٔأًضا .. مبٓل ٔأُي إٔلؾصإف ٕإىل إجلية .. -
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ُ "  مث كال ا َرَزكنَُكُ إغلَّ يَا ِمَن إًَْماِء َأْو ِممَّ َْ َ اَب إًَْجيَِّة َأْن َأِفُِضوإ ؿََ اُب إًيَّاِر َأحْصَ  َواَنَدى َأحْصَ

َمَُِما ؿىََل إًاَْكِفصٍَِن  َ َحصَّ نَّ إغلَّ
ّ
 " كَاًُوإ إ

 ًـين ًيادوهنم مَمتسن مَنم .. " واندى ٔأحصاب إًيار ٔأحصاب إجلية " : -

 حىون من ٔأؿىل ٕإىل ٔأسفي ..و  يه إًزنول جىرثة إإلفاضة  " :ٔأفِضوإ  " -

ْن َؾَصفَاٍت " وشلضل كال ثـاىل   َذإ َأفَْضُُت ّمِ
ّ
 ..  "فَا

  إؽليؼص .. مه ٔأُي إًىَب.. ومؽ ذضل يف إلٓدصة .. مه يف ٔأسفي سافَن فذرَي

 ؤأُي إجلية يف ؿََن .. 

 من إًعـام .. ٔأي : " ٔأفِضوإ ؿََيا من إؽلاء ٔأو ذما رزكنك ظل"  -

 وشلضل اكن إجن معص ًسؾو نثريإ تـسم إحلصمان من إؽلاء ..  

 ..  حدم ٔأحة ٕإًَيا من إؽلاء إًحارد "" وإحـي نشضل زخت ؾن إًييب ضىل ظل ؿَََ وسؼل  

شإ دًَي ؿىل ٔأن ٔأُي إًيار ًـعشون وجيوؾون ..   ٔلن إؽلاء إًحارد حنخاخَ دهَا وأٓدصة .. ُو

 إًطافات ٕإن شاء ظل .. سورة وٕإال ؽلاذإ ظَحوإ إؽلاء وظَحوإ إًعـام ؟؟ .. وظـارمم س َبئت يف 

 : "ن ٕإن ظل حصرمام ؿىل إًاكفٍص " لال ٔأحصاب إجليةف -

 مٌـِام   " : رمامحصّ  " -

شإ إًخحصمي هوين ٔلهَ ال حلكَف يف إلٓدصة ..  •  ُو

شإ من إًخحصمي إًىوين .. ، ًـين حصرمام هوان   مٌـِام هوان ُو

َِ إًَْمَصإِضَؽ " نام يف كوهل ثـاىل  َْ َ ْمٌَا ؿََ  رشؾي ؟ ٔأمحتصمي هوين ُشإ  "َوَحصَّ

ُسهوين    رشؾي .. ًو

َِ "ؾي مفثاهل :ٔأما إًخحصمي إًرش  - ِ ِت ًَِلرْيِ إغلَّ يَّ  ُِ ُم َوًَْحُم إًِْززنٍِِص َوَما ُأ خَُة َوإزلَّ َْ نُكُ إًَْم َْ َ  " ُحّصَِمْت ؿََ

 حتصمي رشؾي ..  ُشإ

 ًـين رشع ًنك ُشإ إؽليؽ من ٔألك ُشٍ إٔلمور وإس خـامًِا ..
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هْتُ " كال  ًحا َوقَصَّ ـِ َ َُشوإ ِدٍََنُْم ًًَِْوإ َوً ٍَن إختَّ ِ َشإ إشلَّ َُ ًِلَاَء ًَْوِمِِْم  ََْوَم هًََْسامُهْ ىَكَ وَُسوإ  ََا فَاًْ ْ ه ََاُة إزلُّ  ُم إًَْح

َحُسوَن "   َوَما اَكهُوإ ِتبآََيِثيَا جَيْ

 لك ما ضس ؾن إحلق ..  " :إٌَِو"  - 

 لك ٔأمص ابظي ..   " : إٌَـة"  -

ـةمـياُا ٔأهنم ضرّي   ُو إزلٍن ..  ضار إٌَِو وإٌَـة : ًـين ، وإ دٍَنم ًِو ًو

 وشلضل س َبئت مـيا ٔأهنم يف ؾحادهتم ماكء وثطسًة .. ثطفِق وثطفري ٕإىل كري ذضل .. 

 ٌسموهَ ذهصإ .. ًـة وإًـَاذ ابعل .. 

 وإًصكص يف إًخـحس  ي ،ًسختش ُشٍ إؽلسائي مسبةٔل إخلحط ابلٔ وشلضل ٔأول من إ• 

 خلوإرمه تين ٕإرسإئَي حِامن ؾحسوإ إًـجي فَام دصج مٌَ إًطوت .. إ

طفلون تبًٔسهيم ..    كاموإ ًُضتون إٔلرض تبٔرخَِم ًو

 ؟  مفن ُو هحري ؤأضي إؽلس خىٍَبن "  وما نيُت جس خىَبون؛ مفثال " ٔأضي  هل شئلك ف - 

  –ؿَََ ًـية ظل  – ٕإتَُس

 إؽللصرإت ثسرس يف مسرس خَ ًَي هنار ..، فِو مَنج مذوإضي  

 ًهتا وزدصفِا .. ذسؾهتم جزً  ٔأي :وقصهتم إحلَاة إزلهَا " "  -

مبـىن هرتوِم ٔأو مبـىن هـامَِم مـامةل إًيايس هلم  : لاء ًورمم ُشإ "" فاًَوم هًسامه نام وسوإ ً -

 وّلُك إؽلـيَن حصَح .. 

هَيُْم " وذضل نام يف كوهل  َ فًََس ِ  ٔأي حصهوإ رشؿَ ودًيَ :  وسوإ ظل ، "وَُسوإ إغلَّ

 إجلزإء من خًس إًـمي ..  فرتوِم ظل خي وؿال ٔأًضا يف إًـشإب .. 

شإ تـىس إًًس َان إؽليفي يف نخ   : ظل يف كوهل ثـاىل ابُو

ًَّا "  َُّم وَس ِ  . الَّ ًَِضيُّ َرّّبِ َواَل ًًَََس ""  وكوهل " َوَما اَكَن َرت

شإ مٌفي ؾن ظل خي وؿال ..  ، ُو إشلُول ؾن إًـؼل تـس مـصفذَ : فِشإ إًًس َان إؽليفي   ُو

 مي ال ٌس حق جبِي وال ًددـَ وس َان ..فـؼل ظل اك
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 مبـىن هرتوِم .. ٔأو هـامَِم مـامةل إًيايس هلم ..  " فاًَوم هًسامه "..  " وسوإ ظل فًس هيم "ٔأما  

 وسوإ مبـىن حصهوإ إإلميان تَ وإًـمي مبلذضاٍ ..  :" نام وسوإ ًلاء ًورمم ُشإ "  -

ُ  :هوإ تبآيثيا جيحسون " " وما اك -  . ًٌَا اكهوإ ًيىصون وال ًطسكون ؾَاذإ ابعلحبججيا وجصإ

 :من فوإئس ُشٍ إلآيت  •

 ؿسم إإلميان ابًحـر سخة مدارش ًإلكدال ؿىل إًشِوإت .. 

ِدَصِة اَكِفُصوَن " نام يف كوهل ثـاىل   َٓ  .. "َوًَْحُلوهَنَا ِؾَوًخا َومُهْ اِبْل

َُشوإ ِدٍََنُْم ًًَِْوإ َوًَ " ويف كوهل   ٍَن إختَّ ِ ََا إشلَّ ْ ه ََاُة إزلُّ هْتُُم إًَْح ًحا َوقَصَّ  ..  "ـِ

َشإ "  َُ ًِلَاَء ًَْوِمِِْم  ََْوَم هًََْسامُهْ ىَكَ وَُسوإ   .. "فَاًْ

 ٔأهنم ٔأكدَوإ ؿىل إًشِوإت .. وس َان ًورمم ..  يف فاًسخة 

 وشلضل ؿالج إًشِوإت .. ٔأحس روإفسٍ إًـؼمية .. إًخشنري ابلٓدصة .. 

 دصة جيـطل ثًذؼم يف إًسَوك ..ٕاًِاب سوط إًؼِص ابلٓ ف 

ن إًشرطَة إؽلسَمة .. ىحإلٓدص كعة إًص وشلضل إإلميان ابًَوم   يف حىٍو

 ـىن فلس لك يشء ..ًو ٔأن إإلوسان فلس ُشإ إؽل 

َمسَمن إًثحات أٔ و  ، وسبٔل ظل إًـافِة –يف إؽليخىسن  إحبر و نك ٌو  .. -سبٔل ظل ِل ًو

 سم إًخشنري هبشٍ إؽلسبةٔل .. مسبةٔل إًَوم إلٓدص .. ؟ ؿيف إهخاكسِم ما إًسخة إًصئُيس  

 نشضل ٔأًضا إًياس ًيلسمون يف إلٓدصة ٕإىل زالث فصق ..

 ٔأُي إًيار ؤأُي إجلية ؤأُي إٔلؾصإف فِم زالزة ًؤوًون ٕإىل إزين ..  

.. نشضل إشلٍن ميَىون إؽلال وإجلاٍ ونرثة إٔلثحاع فََـَموإ ٔأن ُشإ لكَ ًن ًلين ؾَنم من ظل شُئا 

ن ًيجهيم من ؿشإب ظل ٕإن ذاًفوإ ٔأمٍص ..   ًو

 

ًَِلْوٍم ًُْؤِمٌُوَن " :  كال مث  ًة  ًسى َوَرمْحَ ُُ ٍُ ؿىََل ِؿؼْلٍ  َْيَا  "َوًَلَْس ِحْئيَامُهْ ِجِىذَاٍب فَطَّ

و إًلصأٓن إشلي ٔأىزل ؿىل محمس ضىل ظل ؿَََ وسؼل .. " :جىذاب  " -  ٔأي هبشإ إًىذاب ُو

  تٌُاٍ .. مبـىن " :فطَياٍ  " -
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 ٔأي ؿىل ؿؼل مٌا تخفطَهل وما ًطَحِم فَِ .. سوإء اكن من ٔأحاكم .. " :ؿىل ؿؼٍل "  -

 حالل وحصإم .. من كطص .. من موإؾغ .. هبشٍ إٔلمور لكِا ..  

 فِشإ إًىذاب إؽلفطي فَِ إًِسإًة ..  " :ُسى ورمحة ًلوم ًؤمٌون "  -

 ٔلهم ٕإذإ ما إًزتمت ابؿلجة ؛ وفَِ رمحة  ،ق إحلق وٕإًضاح إؿلجة ؽلن ٔأرإد ٔأي تَان ظًص

 ُرمحت يف إزلهَا وإلٓدصة ٔأًضا ..  ، ورست مـِا

 فِي ُشإ إًىذاب ُسإًة ًلوم ًؤمٌون فلط ؟ :" ًلوٍم ًؤمٌون "  -

 ِيي ٔلُي إإلميان فلط ..ف ة يه ُسإًة إًخوفِق وإًلدول ن إًِسإًأٔ ٕإذإ كَيا  إجلوإب :• 

 ون تَ ..ٔلهنم مه إؽليخفـ ؛ وذهصوإ ُيا 

 .. فِيي ُسإًة ؿامةتَان ودالل وٕإًضاح إؿلجة معوما .. ُسإًة وٕإذإ كَيا تبٔهَ  

ا زَُموُد فَََِسًْيَامُهْ " نام يف كوهل   ق ..ٔأي ٔأتيّ  "َوَأمَّ  ا هلم إًعًص

 وذهص ًلوم ًؤمٌون ٔلهنم ٔأُي الاهخفاع ....  فِىون ُشإ إًىذاب 

ضِلَ إًِْىذَاُب اَل رَ " نام يف كوهل   َُِّْمخَِّلَن َذَٰ ًسى ٌ ُُ  َِ ٌَ  "ًَْة ِفِ  .. جمَؽ .. فِو نخاب ُسإًة 

ىن ذهص إؽلخلن  ٔلهنم من ًًذفـون تَ ..  ؛ ًو

 

ِّ " مث كال  ٍُ ِمْن كَْدُي كَْس َخاَءْت ُرُسُي َرت ٍَن وَُسو ِ الَّ ثَبِِوًهَلُ ًَْوَم ًَبيِِت ثَبِِوًهُلُ ًَُلوُل إشلَّ
ّ
ْي ًَْيُؼُصوَن إ يَا َُ

وإ َأهُْفَسُِ  اِبًَْحّقِ  َمُي كَْس َدِْسُ ـْ َ ي ُنيَّا ه ِ َمَي كرَْيَ إشلَّ ـْ وإ ًَيَا َأْو ىَُصدُّ فٌََ ـُ اَء فََُْشَف ـَ ْم فََِْي ًَيَا ِمْن ُشَف

وَن    "َوَضيَّ َؾَْنُْم َما اَكهُوإ ًَْفرَتُ

هل " : - هل .. " ُي ًيؼصون ٕإال ثبًٔو  ًـين ُي ًًذؼص إًىفار ٕإال ثبًٔو

ي ٔأضهل   -  ؿاكدة إًيشء وما ًؤول ٕإًََ ..: وإًخبًٔو

 ، توكوؿَ من إًـشإب إٔلًمي  إًلصأٓن َبمهٕإال وكوع ما ٔأذ إًىفارًـين ما ًًذؼص  

 إشلي ًؤول ٕإًََ ٔأمصمه يف إلٓدصة .. 
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ىن ُي إًىفار ًًذؼصون س : •  و ًو   –نام ذهصان  -ما ًؤول ٕإًََ إٔلمص ُو

  ؟؟هنم اكهوإ جيحسوهَ يف إزلهَاما ٔأذَبمه  توكوؿَ إًلصأٓن من إًـشإب إٔلًمي مؽ أٔ 

شإ سؤإل كس خاء يف الامذحان إًس ية إؽلاضَة تيفس إًيص>>   << ُو

هل لٔ  إجلوإب :   هَ مؤمن مطسق .. إؽلؤمن ًًذؼص ثبًٔو

ي ٕإال ٔأهَ مبزنةل إؽليخؼص ويف حوكَ   وإًاكفص وٕإن حجس ُشإ إًخبًٔو

 إؽليخؼصومزنةل ُو يف حنك  ٕإًذإ من حِر ٔأن ُشٍ إٔلحوإل ثبٔحهيم ال حماةل ..

 وٕإن اكن ُو جيحس ُشإ إٔلمص .. ًشُة ٕإًََ رقام ؾن ٔأهفَ .. 

هل "  -  ٔأي ما ُأذَبوإ تَ من ُشٍ إًـاكدة ..  :" ًوم ًبئت ثبًٔو

 وسٍو ُيا مبـىن حصهٍو .. حصهوإ الاُخسإء تَ .. :  " ًلول إشلٍن وسٍو من كدي " -

 ال ًيفـِم ! ُيا ؟؟ًيفؽ إإلميان  فِي : " كس خاءت رسي رتيا ابحلق " -

  ؾز وخي ًَـفِيا من إًـشإب ٔأي فُشفـون ًيا ؾيس ظل : " فِي ًيا من شفـاء فُشفـوإ ًيا " -

 ماذإ اكهوإ ًـمَون ؟ :صد فٌـمي كري إشلي نيا هـمي " " ٔأو ىُ  -

ـحا ..  حلوهنا ؾوخا ومه ابلٓدصة اكفصون .. إختشوإ دٍَنم ًِوإ ًو  ًطسون ؾن سخِي ظل ًو

 ابلآيت .. نفصوإ ابلٓدصة ..حجسوإ  

سون إًصحـة ًيك ًـمَوإ كري إشلي اكهوإ ًـمَون .. و  ًٍص

َمُي "  نام يف كوهل  ـْ َ ي ُنيَّا ه ِ ًًِحا كرَْيَ إشلَّ َمْي َضا ـْ َ َّيَا َأْدصِْحٌَا ه   "َومُهْ ًَْطَعصُِدوَن ِفهيَا َرت

شإ إإلميان    ؾيس مـاًية إًـشإب ال ًيفـِم .. -نام كَت  -ُو

  يف إًـشإب  ٔأهفسِم ػل ًطهبم هفؽ هبا تي :م " كس دْسوإ ٔأهفسِ " -

 كاب ؾَنم .. : ضي مبـىن   " : ضي ؾَنم" و  -

ا أًِٓة .. ٔأٍن مه ؟؟ ما ؿاد ٔأحس مـِم ..  " :هوإ ًفرتون ما اك"  - ٔأي من ٔأضيارمم إشلٍن إختشُو

 : يف إًسجسة فلكمة إًضالل ثبئت مبـىن إًلَحوتة وإشلُاب .. نام يف كوهل ثـاىل  -1

َذإ َضَََْيَا يِف إْلَْرِض " " 
ّ
 ..  فٌوإ  ٔأي :ًـين قحيا  َوكَاًُوإ َأإ
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 : وإًضالل ٔأًضا ًبئت مبـىن ؿسم إؽلـصفة تخفاضَي إًرشًـة نام يف كوهل -2

 ًـين ػل حىن ؿاؽلا تخفاضَي إًرشع فبٔؿَمياك هبا ودٌَياك ؿَهيا ..  "َوَوَخَسَك َضاالًّ فَََِسٰى "  

 بئت إًضالل مبـىن إًىفصًو -3

بئت مبـىن إًحـس ؾن إًـلي ..  -4  ًو

 

ْصِش " مث كال ثـاىل  ـَ خََوى ؿىََل إًْ ٍم مُثَّ إس ْ خَِّة َأايَّ َمَوإِت َوإْلَْرَض يِف س ِ ي َذَََق إًسَّ ِ ُ إشلَّ َّنُكُ إغلَّ نَّ َرج
ّ
إ

ْمَس َوإًْلَ  َُ َحِثَثًا َوإًشَّ َاَر ًَْعَُُح ََْي إٍَنَّ َّ ٍِ َأاَل هَلُ إًَْزَُْق َوإْلَْمُص ًُْليِش إٌَ َصإٍت ِتبَْمِص َمَص َوإًيُُّجوَم ُمَسرَّ

اًَِمنَ  ـَ ُ َربُّ إًْ  " ثََحاَرَك إغلَّ

 رجنك مبـىن إًس َس إؽلاضل إلٓمص إشلي هل إؽلطل إخلاًق إًصإزق   " :ٕإن رجنك "  -

 ٕإىل كري ذضل من مـاين إًصتوتَة .. 

 ي ٌس خحق إًـحادة .. ولكمة رب ثبئت مبـىن إإلهل ٔأًضا .. مبـىن إؽلبًٍٔو إشل  : ظل ""  -

َحاهَنُْم َأْراَباًب " ويف كوهل  " ٔأٔأرابٌب مذفصكون ذري "نام يف كوهل   ُْ َُشوإ َأْحدَاَرمُهْ َوُر ة .. مبـىن أًِٓ "إختَّ

  ..فلكمة إًصب ثبئت مبـىن إإلهل

َة ُي ًيفطالن ؟؟ ًُس ُيا •  .. فلط ك فطي .. فطي هؼصيوشلضل ثوحِس إًصتوتَة وإٔلًُو

َة مذضمن ًخوحِس إًصتوتَة .. وثوحِس إً  َةلٔ ٌس خَزم ثوحِس إ صتوتَةٕإمنا ثوحِس إٔلًُو  ..  ًُو

 ًـين ٔأحسُام مس خَزم وإلٓدص مذضمن ال ًيفاكن .. 

 ٔأي ؿىل كري مثاٍل ساتق ..  :إًساموإت وإٔلرض يف س خة ٔأايم " " إشلي ذَق  -

و ٔأن ظل ٔأرإد ٔأن خيَلِا جىن ىل إًخبئن .. فهيا دًَي ؿ ، ويف س خة ٔأايم  اكهت ..ًًو

ىٌَ ًـَميا إًخبئن وإإلثلان .. يف س خة ٔأايم ..   ًو

ىن ،،   ؟؟ُي يه َٔكايمٌا ؟ ٔأم ٔأن إًَوم َٔكًف س ية ذما ثـسون  ما جحم ُشٍ إٔلايم ؟ ًو

 ظل ٔأؿؼل .. ذُة تـظ ٔأُي إًـؼل ٔأن لكمة ٔأايم مبـىن ٔأوكات كري ملسرة ..  

 وإًسخت ػل ٍىن فَِ ذَق ..  ، إخلَق يف إٔلحس وإىهتيى إدلـة أٔ سإتخ -

 . ٔلن لكمة سخت مبـىن إًلعؽ ؟ ؽلاذإوشلضل مسي إًسخت 
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 كَيا الاس خوإء ؿىل إًـصش مبـىن ؿال وإرثفؽ .. :" مث إس خوى ؿىل إًـصش "  -

 وال هسرك هل هَفِة ..، ًََق جبالهل  إس خوإًءإ

 : زالث مـاين ًبئت يف إًلصأٓن ؿىلس خوإء إالٕ  و• 

 إس خوى ٕإىل وإس خوى ؿىل وإس خوى فلط ..  

َماِء "  ، كطس: .. يف إًحلصة .. مبـىن "فاس خوى ٕإىل "  -1 ىَل إًسَّ
ّ
َخَوٰى إ  . "مُثَّ إس ْ

 نام يف كوهل : ، ؿال وإرثفؽ : مبـىن  " وإس خوى ؿىل " -2

ـََم ؿىََل إًُْفطْلِ "  َخَوًَْت َأهَت َوَمن مَّ َذإ إس ْ
ّ
 مك وؿَوُت وإرثفـُت ؿَهيا .وحودهكي  "فَا

َخَوٰى " نام يف كوهل هَكَُي وهَُضج ..  : مبـىن، فلط  " وإس خوى"  -3 ٍُ َوإس ْ ا تََََف َأُشسَّ  .  "َوًَمَّ

 

 ٔأي ًشُة ػالم إٌََي تضَاء إٍَنار  :يش إٌََي إٍَنار ًعَحَ حثَثا " " ًل -

 حثَثا ٔأي رسًـا .. وضَاء إٍَنار تؼالم إٌََي ولك مَنام ًعَة إلٓدص ظَحا 

شإؾيَ فٕاذإ ذُة ُشإ دذي ُشإ ..  فال ًخبٔدص   من جعَة ذَق ظل خي وؿال ُو

َحُحوَن "  "  َاِر َولُكٌّ يِف فطََلٍ ٌَس ْ َُْي َساِتُق إٍَنَّ َّ ْمُس ًًَدَِلي ًََِا َأن ثُْسِرَك إًْلََمَص َواَل إٌَ  اَل إًشَّ

 سرصإت .. ٔأي مشًالت رمَئات ..م  : " وإًشمس وإًلمص وإًيجوم مسرصإت تبٔمٍص " -

شٍ من أآيثَ س ححاهَ وثـاىل ..   " : تبٔمٍص " -  ٔأي تبٔمص ظل خال وؿال .. ُو

 م .. سّ لكمة هل إخلَق .. إجلار وإؾلصور كُ   :" ٔأال هل إخلَق وإٔلمص "  -

شإ ؾيس ؿَامء إًحالكة ٌسمى ابًخرطَص وإًلرص .. ًـين إخلَق هل وحسٍ وإٔلمص هل وحسٍ ..  ُو

 فىام ٔأن إخلَق هل وحسٍ فىشضل إٔلمص هل وحسٍ .. فاشلي ذَق وحسٍ ًبٔمص وحسٍ .. 

شٍ إلًٓة إس خسل هبا إإلمام ٔأمحس ؿىل ٔأن ّلُكم ظل كري خمَوق  •  .. ٔلهَ كال إخلَق وإٔلمص .. ُو

 ص فسل ؿىل ٔأن إًالكم كري خمَوق .فاًـعف ٌَخلاٍص .. فاخلَق كري إٔلم

 .ثحارك ظل مبـىن ثـاػم س ححاهَ وثـاىل  : " ثحارك ظل رب إًـاؽلن " -
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خَِسٍَن " مث كال  ـْ ةُّ إًُْم َُ اَل حُيِ َّ ه
ّ
َّنُكْ ثََُضُّؿًا َوُدْفًَِة إ  "إْدُؾوإ َرج

  ؟ ظل خي وؿال إًصب إؽلطل إتسٔأت ُشٍ إلآيت يف ذهص أٓدإب إزلؿاء .. هَف هسؾو  - 

  ؟؟ فَامذإ ُذهصت ُشٍ إلآيت تـس ُشٍ إلآيت إًساتلة

 .. " إدؾوإ رجنك "..  " ٕإن رجنك ظل "ٔلن ٕإخاتة إزلؿاء مصثحعة إرثحاظا شسًسإ ابًصتوتَة .. 

 .. حىصإر لكمة ايرب ..  " ايرب ايرب ومعـمَ حصإم "وشلضل يف إحلسًر ٔأهَ ًلول :  

 ٔلهنا ٔأدص يف ٕإخاتة إزلؿاء ..  ؽلاذإ إًصب ابشلإت ؟

 . ٔأي تخشٌي اتم وثوإضؽ . " :ثُضؿا "  -

 ٔأي رسإ  " :ودفِة "  -

 ٔأي يف إزلؿاء ..  : " ٕإهَ ال حية إؽلـخسٍن " -

 ؟؟ هَف حيسث الاؾخسإء 

 ٔأو ما يه ضور إإلؾخسإء يف إزلؿاء ؟؟

 تسؿائَ ..  إإلوسانٍصإيئ تبٔن  -1 : حيسث الاؾخسإء 

 الاؾخسإء يف إزلؿاء .. إزلؿاء تبٔش َاء ال حىون ..  ضور نشضل ٔأًضا من -2

 َ ٔأن ٍىون مَاك من إؽلالئىة .. ُشإ إؾخسإء .. هكن ًسؾو رت 

ذهص ؾيس إًرتمشي ؤأّب دإوود وكريمه من حسًر إجن سـس جن ٔأّب من الاؾخسإء ٔأًضا ما  -3

و ًلول : إٌَِم ٕإين ٔأسبضٔل إًلرص إٔلتَظ  ؾن مين إجلية ٕإذإ دذَهتا  وكاص .. " ٔأهَ مسـَ سـس ُو

 ضىل ظل ؿَََ وأهٓل وسؼل  –ًييب يار فٕاين مسـت إفلال : اي تين إسبٔل ظل إجلية وإس خـش من إً 

 . "كوٌم ًـخسون يف إًعِور وإزلؿاء ًلول : ٕإن من ٔأميت 

 ..  فاسبٔل ظل إجلية فٕاهم ٕإن دذَهتا ٔأذشهتا وما فهيا " "وإًصوإًة إٔلدصى ٔأهَ كال هل  

 إًخلكف فَِ . : يه،  وإًزايدة يف إًعِور إؽللطودة يف إحلسًر

لدسي ابًطاع "وإًييب ضىل ظل"    .  ؿَََ وسؼل اكن ًخوضبٔ ابؽلُس ًو
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ِ كَصًٌِة ِمَن " كال  نَّ َرمْحََة إغلَّ
ّ
ا إ ـً ٍُ َدْوفًا َوَظَم ْضاَلِِحَا َوإْدُؾو

ّ
َس إ ـْ َ َواَل ثُْفِسُسوإ يِف إْلَْرِض ت

يِنَ    "إًُْمْحس ِ

 إًصسي .. إإلفساد .. ٔأي ابرحاكب إًىفص وإؽلـايص .. وإإلؾامر ابًعاؿة ومذاتـة  -

ا "  - ـً ـًا يف زوإتَ ..  :" وإدؾٍو دوفًا وظم  ٔأي إدؾٍو دوفًا من ؿشإتَ وظم

ٌة من إؿلس ين " .. ؽلاذإ ؟  كال " ٕإن رمحة ظل كًص

ٌة مٌَ .. ومن اكن ُمحس يا يف ٔأفـاهل مؽ إًياس   مفن اكن حمس يا يف دؿائَ فٕان رمحة ظل كًص

حة مٌَ نشضل .. يه    دؾوة تبٔن ىىون من إؿلس ين .. فٕان رمحة ظل حىون كًص

 

ًَِحسَلٍ " كال   ٍُ َّْت ََسَااًب زَِلااًل ُسْلٌَا َذإ َأكََ
ّ
َِ َحَّتَّ إ خِ إ تَْنَ ًََسْي َرمْحَ اَيَح ثرُْشً ي ٍُْصِسُي إًّصِ ِ َو إشلَّ ُُ  َمٍِِّت َو

ََّمَصإِت نََشضِلَ نُْ  َِ ِمْن لُكِّ إًث َِ إًَْماَء فَبَْدَصْحٌَا ِت ََّنُكْ ثََشنَُّصوَن فَبَىَْزًْيَا ِت ـَ َ  "صُِج إًَْمْوىَت ً

 ٔأي مخرشإٍت .. " ثرًشإ " :

 إًصمحة ُيا مبـىن إؽلعص ..  " تن ًسي رمحخَ " :

َِ  "إًصمحة ثبئت ٔأًضا مبـىن إجلية ونشضل خِ ُْم يِف َرمْحَ ُِْسِذَُُِْم َرهبُّ ًَِحاِت فَ ا ٍَن أَٓمٌُوإ َومَعَُِوإ إًطَّ ِ ا إشلَّ " فَبَمَّ

  ٔأرمح تِم من ٔأشاء " –إجلية  -" ٔأهِت رمحيت حٌخَ .. نام يف إحلسًر  ًـين يف

 : ٔأي محَت ُشٍ إًصايح إؽلخرشإت .." " حَّت ٕإذإ ٔأكَّت  -

 ٔأي مثلي محمي ابؽلاء .. : " َسااب زلاال " -

 مِت مبـىن جمسب ..  :" سلٌاٍ ًحسل مِت "  -

 ٔأي هبشإ إًحسل .. : " فبٔىًزيا تَ إؽلاء " -

 ٔأي ابؽلاء ..  ا تَ " :" فبٔدصحٌ -

 ٔأي من مجَؽ ٔأهوإع إًامثر .. : " من لك إٍمثصإت " -

 ٔأي ثخشهصون كسرة ظل وتسًؽ ضيـَ : " نشضل نصج إؽلوىت ًـَنك ثشهصون " -

 ؤأهَ كادر ؿىل ٕإحِاء إؽلوىت ..  
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شٍ إًطورة ٔأًضا يه ضورة ٕإدصإج إًياس ًوم إًلِامة من كدورمه ..  -  ُو

 ُو جعة إشلهة .. إشليتة فذزنل معصإ ؿىل جعز إإلوسان ٔأن ظل ٍصسي َسا

 فِيخذون مٌَ وخيصحون نام اكهوإ ..  

شٍ إلًٓة فهيا دالةل ؿىل ٔأحس إزلالالت إرلسة يف إًلصأٓن ؿىل ٔأن ظل حييي إؽلوىت .. -  ُو

 مبسبةٔل ٕإدصإج إًيحات مصة ٔأدصى .. 

 

َُ " كال  مث ُصُج هََحاثُ ُة خَيْ َِّ الَّ ىَِىًسإ َوإًَْحسَلُ إًعَّ
ّ
ُصُج إ ي َدُدَر اَل خَيْ ِ َِ َوإشلَّ ِّ ْذِن َرت

ّ
 اِب

ًَِلْوٍم ٌَْشُىُصوَن  اَيِت  ُِف إْلَٓ  "َنَشضِلَ هرَُصّ

 .. مبـىن إٔلرض إًعَحة  " :إًعَة  "  -

 ٔأي خيصج دصوخا حس يا اتما ..:  " خيصج هحاثَ إبذن رتَ " -

 س حلة ماحلة ال ختصج هحاات .. ددر مبـىن ٔأهَ كري ظَة .. ٔأرض  :" وإشلي ددر "  -

 إشلي ال ذري فَِ ..  إًصدئ إًيىس مبـىن إًـْس :" ال خيصج ٕإال ىىسإ "  -

 فِشإ إؽلثي ًٔلرض إًعَحة وإٔلرض إخلحُثة ويه متاما هكثي إؽلؤمن وإًاكفص ..

 فاؽلؤمن ٕإذإ ىزل ؿَََ إًويح دصج معهل ضاحلا .. 

ىَلٰ ِرْحِسِِمْ "  هفورإ وتـسإإًويح ػل ٍزدد ٕإال وإًاكفص ٕإذإ ىزل ؿَََ  
ّ
  " َزإَدهْتُْم ِرْحًسا إ

عَـون رهبم ٔأي ٌشىصون  " :نشضل هرصف إلآيت ًلوم ٌشىصون  " -  .هـم ظل فال ٍىفصون ًو

 

 

 إًَوم ىىذفي هبشإ إًلسر

نك ،،  ٔأكول كوِل ُشإ ؤأس خلفص ظل ِل ًو

 

 


